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Relationerna till civilsamhället 
allt mer mångfaldiga 

Information
Rådgivning
Utbildning
Dialog 
Samråd - Sakråd

Överenskommelse/spelregler

Partsammansatt beslutsorgan

Lokala/regionala samverkanssystem
och innovationssystem

---------------------------
Ekonomiskt stöd
• Organisation
• Verksamhet
• Lokal, anläggning
• Aktivitet 
• Projekt
• Uppdrag
• Tillfälligt stöd/”påse pengar”
• Kreditgaranti, mikro-kredit, 

crowdfunding …

Frivilligsamordning

Aktiviteter i samverkan

Projekt i samverkan

Verksamheter i samverkan

Brukar- & patientmedverkan i 

välfärden - medskapande, co-
production

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

------------------------------------

Upphandling

• Riktade upphandlingar, upphandling 
med social hänsyn

• Reserverade kontrakt

Valfrihetssystem

Andra avtal t.ex. om anläggningar



SKL:s Kongress november 2015

• SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av 
medborgardialog och medskapande som en del i 
styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt 
och socialt hållbart samhälle.

• SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla 
modeller för långsiktiga hållbara relationer mellan, 
kommuner, landsting och regioner samt civilsamhällets 
ideella och idéburna organisationer utifrån att dessa 
utgör en tredje sektor vid sidan om den kommunala 
organisationen och aktörerna på olika marknader 
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Positionspapper, april 2017

Civilsamhället som utvecklingskraft, 

demokratiaktör och samverkanspartner



Därför anser SKL att:

• Kommuners, landstings och regioners förhållningssätt och aktiva 
insatser spelar en avgörande roll för att stärka civilsamhället som 
utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner.

• Relationen mellan kommuner/landsting/regioner och civilsamhället ska präglas 
av ömsesidig respekt, dialog och medskapande på lika villkor.

• En nationell arena för möten och utvecklingsarbete behöver skapas där 
kommuners, landstings och regioners systematiska arbeten med samverkan och 
modeller för långsiktigt hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och 
prövas. 

• Ökad kunskap behöver utvecklas om socialt företagande, 
samhällsentreprenörskap och deras nätverk, samt metoder för att utveckla 
god samverkan och innovativa lösningar som kan frigöra potential lokalt och 
regionalt.

• Fler demokratiska mötesplatser för dialog och samverkan och fler 
anläggningar för aktiviteter behöver utvecklas i samverkan med 
civilsamhället.

• Lokala och regionala utvecklingsarbeten bedrivs bäst utifrån lokala 
behov och i samverkan mellan berörda, civilsamhället, kommunen och 
landstinget/regionen samt övriga samverkansaktörer i det geografiska området.
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Vidare anser SKL i förhållande till 

staten att:

• Staten bör i samverkan med SKL och civilsamhället stödja innovativ 
utveckling av miljöer och anläggningar för att stimulera ett ökad 
deltagande.

• Det är rimligt att personer som har sin försörjning från 
trygghetssystemen och står till arbetsmarknadens förfogande, 
liksom sjukskrivna, som vill utföra frivilligarbete, har möjlighet 
att göra det i syfte att underlätta vägen in i/tillbaka till arbetslivet och 
egen försörjning.

• Staten bör genom relevanta myndigheter aktivt sprida information om 
möjligheten till riktade upphandlingar och reserverade kontrakt, 
samt i övrigt skapa bättre förutsättningar för långsiktigt samarbete 
mellan kommuner och landsting/regioner och aktörer inom civilsamhället 

• Statliga myndigheter ska, i likhet med kommuner, landsting och regioner 
visa respekt för civilsamhällets organisationers samarbete 
sinsemellan, utan att ställa krav på att val av partners sker genom 
upphandling eller annan konkurrensutsättning.
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Vidare anser SKL i förhållande 

till staten att, forts.

• Staten bör möjliggöra för kommuner och landsting/regioner att utveckla 
fler samarbetsmodeller med civilsamhällets ideella och idéburna 
organisationer på annat sätt än genom upphandling

• Staten bör, genom relevanta myndigheter uppmuntra och underlätta 
tillkomsten av överenskommelser om partnerskapssamverkan som 
t.ex. Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP).

• Staten bör tillse att relevanta myndigheter utvecklar en praxis att ingå 
i partnerskapssamverkan som t.ex. Idéburet-Offentligt Partnerskap 
(IOP) tillsammans med kommuner/landsting/regioner och det civila 
samhällets organisationer.

• Staten bör tydliggöra möjligheterna för kommuner och landsting/regioner 
att kunna stödja civilsamhällets aktörers kreditvärdighet, samt 
öppna för möjligheterna att nya finansieringsmodeller för 
civilsamhällets aktörer ska kunna utvecklas på lokal och regional nivå.
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Vidare anser SKL i förhållande till 

civilsamhället att:

• Offentlig sektors samtliga nivåer har ett gemensamt ansvar för 
grundläggande finansiering till civilsamhällets organisationer. 

• Offentlig sektors samtliga nivåer har ett gemensamt ansvar att värna 
civilsamhället som en självständig kraft för mellanmänsklig tillit och 
demokratisk samhällsutveckling.

• Frivilligt/volontärt arbete är ett komplement till och inte en ersättning för 
ordinarie betalt arbete inom ramen för offentlig sektors egna åtaganden och 
ansvar. 

• Organisering av frivilligt/volontärt arbete ska i första hand ske genom det 
ideella föreningslivet. I den mån kommuner, landsting och regioner engagerar 
sig i detta ska det ske i nära samverkan med det ideella föreningslivet och 
övriga civilsamhället.

• Brukare/patienter och deras organisationers erfarenhetskunskaper 
utgör en väsentlig källa till utveckling av tjänster och innovation inom välfärden, 
vilken bör tas tillvara genom dialog och medskapande.

• Lokala och regionala stödsystem som bygger på dialog och 
överenskommelser med god framförhållning, bidrar till att stärka 
civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner. 
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Påverkan utifrån Påverkan internt Utfall/resultat Respons på resultat

Traditionell 
offentlig 
förvaltning

Old Public 
Administration

-Medborgarnas 
valdeltagande

-Opinioner

-Påtryckargrupper

-Byråkratiskt 
strukturerad info-
flöden

- Professionell 
kompetens & 
vetenskaplig grund för 
verksamhets utv.

-Auktoritativ 
regelstyrd 
organisation 

-Utbudstyrda tjänster 
grundade i rättvis 
fördelning

-Regelbundna val

-Ansvarsutkävande

Ny offentlig 
styrning och 
ledning

New Public 
Management

Valdeltagande, 
opinioner, 
påtryckargrupper

-Valfrihet 

-Kund/brukar-
tillfredsställelse

-Strategisk mål & 
resultatstyrning

-Intern beställar-
/utförare org.

-Välfärdsproduktion 
marknad; offentlig -
privat - idéburet

-Avreglering

-Efterfrågestyrda 
tjänster

-Syfte att säkra 
effektivitet och 
kundtillfredsställelse

-Mätning av effektivitet 

-Mätning av kvalitet 

-Konkurrens slår ut 
aktörer som inte håller 
måttet

Ny offentlig 
samhällsstyrning

New Public 
Governance

-Valdeltagande

-Mötesplatser

-Kontinuerlig dialog 
och samverkan med 
Idéburna, Privata och 
Enskilda

Nätverksbaserad 
samverkan ”inom 
kommunhuset”

Gränser luckras upp, 
större info-flöde 
mellan samhälls-
sektorerna

-Dialog- & 
samverkansverktyg 
utvecklas 

- Nya offentliga roller 
och förhållningssätt  

- Ökat engagemang 
och ansvarstagande 
för välfärden bland 
idéburna, privata och 
enskilda

-Medborgar- & 
brukardriven 
utvärdering och 
ansvarsutkrävande

-Kvalitet skapas i 
samspel med brukare, 
patienter, idéburna och 
privata.
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Översättning och bearbetning av Jacob Torfing och Peter Triantafillou’s modell (2012)



Cynefin-modellen 
av Dave Snowden
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Utvecklingsspår och spaning 1:

Marknadslogik – köp av tjänster –

idéburna utförare 

Idéburna anpassar sig till det offentligas 
regler, styrning, krav och kontroll

Professionalisering och utförarkompetens 
utvecklas bland idéburna

(enkel-komplicerad)
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Utvecklingsspår och spaning 2:

Brukare och patienter som 

experter

Brukare, patienter och deras 
organisationer ses och nyttjas som 
experter. 

Medskapande i välfärden, brukardriven 
innovation, medborgare och föreningsliv som 
expertis. Personcentrerad vård, professionella 
gör tillsammans med brukare/patienter, anhöriga 
och deras organisationer

(komplicerad -> komplex)
12



Utvecklingsspår och spaning 3:

Samverkanslogik förändrar styrning och 

ledningssystem

Dialog, medskapande, brett 
engagemang, ansvar &  ägarskap kring 
samhällsutmaningar ställer krav på nytt 
offentligt förhållningssätt och praktik.    

Överenskommelser, partsgemensamma styrorgan, 
partnerskapslösningar, regionala samverkanssystem

(komplex)
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Utvecklingsspår och spaning 4:

Självorganisering – framväxande nya lösningar 

och praktiker

Social innovation, samhälls-
entreprenörskap, kollaborativ ekonomi, 
design-tänkande (iterera, prototypa osv)

Systemiskt förhållningssätt, ”levande 
system”, Teal-organisation - Aktörer 
rundar offentliga institutioner & politik 
och bygger autonoma system

(komplex/kaotisk/oordning)
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Two Loops – en teori om förändring 

av Margaret Wheatley och Deborah Frieze
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Vilka nya grepp behövs för att 
utveckla samverkanskultur? 



När vägen från problem till lösning 
behöver gå via medskapande
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Vision med samverkan

Ex. Överenskommelsen i Västernorrland

Samverkan med civilsamhället är 
viktig för:

- människors livskvalitet och hälsa, folkhälsa

- länets attraktivitet och utveckling

- lösningar på komplexa behov och utmaningar i 

invånarnas vardag

Hur kan vi ta vara på den fulla 
potentialen i vision?
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Organisk kunskapsutveckling
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Ledarskap i samarbetet

Vilka nya modiga steg behöver jag själv ta?

Vilka nya modiga steg behöver vi ta som 
samarbetande grupp?
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Vardagen - den krassa verkligheten

Hur känner vi oss begränsade?

Hur begränsar vi oss i samarbetet?
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Samhörighet och gemenskap över 
sektorsgränserna

Hur kan vi röra oss elegant mellan den 
formella hierarkin krav - och att skapa 

gemenskap & tillitsfulla relationer?
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Handling

Vilka två steg skulle vi kunna ta som skulle göra 
stor skillnad i nuvarande situation?
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